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 ن ن�ي نظم الطرق ال�ث
» ي القراءات الع�ث

ن
»الطرق الرئيسية لطيبة الن�ث �

ُمَســلًِّما1- َصَلتِــي  َمــْع  إَِلهــي  ْحِب َواْلِوَلَحِمــْدُت  َعَلى اْلُمْصَطَفٰى َواْلِل َوالصَّ

لَِعْشــِرِهْم2- َواِة  الــرُّ ُطــْرَق  َفُخــْذ  ــَلَوَبْعــُد  ا ُمَفصَّ ــِب« ُدرًّ ــي »التَّْقِري ــاَء فِ ــا َج َكَم

لِنَِشيطِِهـــْم3- َأٌب  َعنْــُهو:  َجــا  ِوَلَفَقاُلــوُن  اُزُهـــْم  َوَقـزَّ ُبوَيــاٍن  اْبــُن  َفَعنْــُه: 

ــَرا4- ــُه: َجْعَف ــْذ َعنْ ــَواِن ُخ ــا: اْلُحْل لَِتْفُضــَلَوَثانِيِهَم َواْفَهــْم  مِْهــَراَن  َأبِــي  َوَنْجــَل 

َلــُهو5- اُســُهْم  َفنَحَّ َوْرٍش  َعــْن  ــَلَواَلْزَرُق  َكــَذاَك اْبــُن َســْيٍف َكاَن َعــْدًل ُمَبجَّ

َتٰى6- ْصَبَهانـِـي: َنْجــُل َجْعَفِرِهــْم َأ ــَلَوَعــن الَّ ُمَتَأمِّ َوُكــْن  َفاْحَفــْظ  ِعــي  َوُمطَّوِّ

لَِربِيَعــٍة7- َأٌب   ي:  اْلَبــزِّ َأْحَمــَد  َتــَلَوَعــْن  اُشــُهْم  َنقَّ ُثــمَّ  ُبنَــاٍن  اْبــُن  َلــُه: 

لَِصالِــٍح8- َنْجــٌل  َعنْــُه:  ُحَبــاٍب  ــَلَوَنْجــُل  ُنقِّ اْلَحْبــُر  اْلَواِحــِد  َعْبــُد  َكَذلِــَك 

َلَوَعــْن ُقـنْـُبـــٍل: َفاْبــُن اْلُمَجاِهــِد َقــْد َرَوٰى9- َنــوَّ مِنْــُه  ــاَمِري  َوالسَّ َوَصالُِحُهــْم 

ــِه:10- ــْن َطِريِق ــٰى مِ َت ــُبوٍذ َأ ــِن َشنْـ ْب ــل لِّ ــَطِوي كَِلَوُق ــَع الشَّ ــَرِج اْلَقاِضــي َم ــو اْلَف َأُب

ٌل11- ُمَعــدَّ َفَعنْــُهو:  ْعــَرا  الزَّ َأُبــو  َخــَللِــُدوٍر:  َقــْد  اْلُمَجاِهــِد  َفاْبــُن  َلــُه  َوَثــاٍن 

َتْكُمــَلَوَثــاٍن لِــُدوٍر: َفاْبــُن َفــْرٍح َوَعنْــُه ُخــْذ:12- اْلَحْبــُر  َزْيــٍد  َمــْع  ِعــي  لُِمطَّوِّ

ــُن َجِريِرِهــْم13- ــْد َجــاَءُه: اْب َلــُه: اْبــُن ُحَســْيٍن َواْبــُن َحْبــٍش َتَســبََّلَوُسوِسيُّـُهـــْم  َق

ــٌد14- ــَذائِيُّ َأْحَم ــوِر: الشَّ ــِن ُجْمُه ْب ــل لِّ اْلُعــَلَوُق َفــي  ــِل  الُمَفضَّ نَبـُــوِذيِّ  الشَّ َمــَع 

َتــَلِهَشــاٌم َلــُه: اْلُحْلــَواِن َقــْد َجــاَء َراِويــا15- اُلُهــْم  َوَجمَّ َعْبــَداَن  اْبــُن  َوَعنْــُه: 

َتــٰى:16- اُجــوِن َعنْــُهو َوَقــْد َأ ــَذائِي َعَلــى اْلــِوَلَوَثانِيِهَمــا: الدَّ َطِريقــا لَِزْيــٍد والشَّ

ــُه17- ــَواَن ُخصَّ ــٍل لَِذْك ْج ــن نَّ ــُش َع ُيْعَتــَلَواَلْخَف اَلْخــَرِم  اْبــُن  ُثــمَّ  اِشــِهْم  بِنَقَّ

ِعيُُّهــْم18- َوُمطَّوِّ ْملِــي  الرَّ  : َتــٰى َأ ُيْجَتــَللُِصــوٍر  آَدَم  ْبــُن  َيْحَيــٰى  ُشْعبـَــٍة:  َوَعــْن 
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ُشَعْيـُبُهـــْم19- ُثــمَّ  َحْمــُدوَن  َأُبــو  ــَلَفَعنْــُهو:  َنقَّ اُز  َرزَّ َعنْــُه:  اْلُعَليِمــي  َوَيْحَيــٰى 

ــُهو: ُعَبْيـــ20- ــمَّ َحْفــٌص َل ــٍع ، ُث ــِن ُخَلْي ــَع اْب ــَل [] َم ــٍم َت ــي َهاِشـ ــُن َأبِ ــِمي َواْب ــُد: َفاْلَهاِش ـ

ْدِريــَس ِذي اْلُعــَللَِعْمــرٍو َرَوٰى: َزْرَعــاُن َواْلِفيــُل َيــا َفـَتـــٰى21- َوَعــْن َخَلــٍف ُطــْرٌق ِلِ

اْبــُن َصالِــٍح22- َيلِيــِه  اْبــُن ُعْثَمــاَن  َعــَلَفَعنْــُه:  مِْقَســِمِهْم  اْبــُن  ُثــمَّ  ِعــي  َفُمطَّوِّ

َهْيَثــٍم23- اْبــُن  ُثــمَّ  اُن  اْلــَوزَّ ــَللَِخــاٍَّد:  َكمَّ َشــاَذاَن  اْبــُن  ُثــمَّ  َفَطْلِحيُُّهــْم 

ــُه: َقنـْــ24- ــٰى َوَعنْ ــٌل لَِيْحَي ــْم: َنْج ــْن َلْيثِِه اْلَمــَلَوَع َعــِن  َأَذاَعــا  ــٌي  َوَبطِّ َطــِريٌّ 

ْيــِث: اْبــُن َعاِصــٍم اْعَلَمــْن25- َفَتَقبَّــَلَوَثــاٍن َعــِن اللَّ اْلَفــَرْج  َواْبــُن  َثْعَلــٌب  َلــُه: 

ــُل ِديـــ26- ــُه: َنْجــ ــْذ َعنْ ــيٌّ َفُخ ــُدوٍر: َنِصيبِ ـَزَوْيـــِهے َكــَذاَك اْبــُن اْلُجَلنْــَدا َوُحــْز ُعــَل [] لِ

ِريــُر َوَعنْــُه َقــْد27- وِري: الضَّ ــَلَوَثــاٍن َعــِن الــدُّ ــا ُف ــُن َأبِــي َهاِشــْم َوَأْحَمــُد َي َرَوٰى: اْب

ــٌل28- ــُن َشــاَذاَن َناقِ ــُه اْلَفْضــُل ْب ــَلَوِعيَســٰى: َل ُنقِّ اْبــُن َشــبِيٍب َواْبــُن َهــاُروَن  َلــُه: 

َتــٰى29- َأ َجْعَفِرِهــْم  ْبــُن  اهللِ  ِهَبــُة  ــاِم َواْلَحنَْبلِــي كَِلَكــَذا  َلــُه: اْلَفاِضــُل الَحمَّ

َرَوٰى30- َوَقــْد  اْلَهاِشِمـــيُّ  َعنْــُه:  ــَلُســَلْيَماُن  َوصَّ اَلْزَرُق  ُثــمَّ  َرِزيــٍن  اْبــُن  َلــُه: 

وِريِّ َيْرِوي: اْبُن َنْهَشــٍل31- َســائَِلَعِن اْلَحافِِظ الدُّ َعنْــُه  ُكــْن  ــاِح  النَّفَّ َوَلــُد  َكــَذا 

ــُن مِْقَســٍم32٫- ــُه: اْب ــاُر َعنْ ــُه: التَّمَّ ــٌس َل ــاُس َواْلَجْوَهِري كَِلُرَوْي يِِّب ٫ النَّخَّ َأُبــو الطَّ

ُلُهــْم ِوَلَوَرْوٌح َرَوٰى َعنـْـُه: اْبــُن َوْهــٍب َوَعنـْـُه: َقْد33- َرَوٰى َحْمــَزُة الَبْصــِري ٫ ُمَعدَّ

َبْيــِري: َنْجــُل ُحْبَشــاَن َجــاَء َمــْع34- لزُّ ــَلَوُقــل لِّ َتنَقَّ بِنَْقــٍل  َشنْـــُبوٍذ  اْبــِن  ُغــَلِم 

ــو اْلَحَســْن35- ــُه َوَأُب ــْرِوي: َنْجُل ْســَحاَق َي ــَلِلِ ُمَتَأمِّ ُكــْن  اْلـُبـــْرزاِط  َوُهــَو  َأَل 

ــي ُعَمــْر36- َرَوٰى كَِلَكَذلِــَك َعــْن إِْســَحاَق: َنْجــُل َأبِ َوَســنِْجْرِدي وَبْكــٌر  السَّ َلــُه:  

ِعـيُّـُهـــْم37- َوُمطَّـوِّ ـــي  طِّ الشَّ ْدِريـــٍس:  ــَلِلِ َكمَّ ُبوَيــاَن  َواْبــُن  اْلَقطِيِعــي  َكــَذاَك 
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1- َنَقل ابن بويان والقزاز عن أبي نشيط بواسطة: أبي بكر بن األشعث الَعنِْزي )ت قبيل 300 هـ(.

2- َنَقــل الشــذائي والشــنبوذي عــن ابــن جمهــور بواســطة: أبــي الحســن، محمــد بــن أحمد بن أيــوب  بن َشنَـــُبوذ 

)ت 328 هـ(.

3- َنَقــل الــرزاز وابــن خليــع عــن يحيــى العليمــي بواســطة: أبــي بكــر الواســطي األصــم، يوســف بــن يعقــوب بــن 

الحســين )  313 هـــ(.

4- َنَقــل الهاشــمي وابــن أبــي هاشــم عن عبيــد بن الصباح بواســطة: أبي العباس، أحمد بن َســهل بن الَفْيـــُروزاين 

األُْشنَانِي )ت 307 هـ(.

ــر«، - 1 ــة النش ــق طيب ــن طري ــا م ــر وتوجيهه ــراءات العش ــذب يف الق ــاب »المه ــات يف كت ــذه األبي وردت ه

ــدة الدهــر يف جمــع وتأصيــل  ــة النشــر« د/محمــد ســالم محيســن $، و»فري و»الهــادي يف شــرح طيب

القــراءات العشــر« للشــيخ/محمد إبراهيــم محمــد ســالم $ غيــر منســوبة ألحــد، فأصحــاب الكتــب 

روهنــا بقولهــم: "قــال أحــد العلمــاء"، و يقــال أهنــا للشــيخ/عامر عثمــان $ لتحــاد  المذكــورة ُيَصدِّ

 مطلعهــا مــع منظومتــه يف أحــكام القــراءة بقصــر المنفصــل لحفــص عــن عاصــم، والتــي اســَتَهلَّها بقولــه: 

ًما ُمَســلِّ َصاتــي  َمــْع  إِلهــي  ْحِب واْلِوالَحِمــدُت  َعلــى الُمْصَطَفى َواآلِل والصَّ

ُتجَتــاَوَبْعــُد َفُخــْذ َمــا َجــاَء َعــْن َحفــِص َعاصــٍم ِل  الُمعــدَّ الْبــِن  َرْوضــٍة  َلــَدى 

ــدي - 2 ــن رش ــرية« د/أيم ــانيد النش ــة باألس ــل الذهبي ــاب »السلس ــى كت ــماء عل ــط األس ــدت يف ضب اعتم

ســويد -حفظــه اهلل-، وكتــاب »األنســاب« للســمعاين، وكتــاب »غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء« لإلمــام 

ابــن الجــزري $ إل مــا َيْكِســر وزن األبيــات فســأنبه عليــه هنــا.

]البيت رقم: 2[ »كما جاء يف التقريب ...« المراد كتاب »تقريب النشر« لبن الجزري $.- 3

]البيتان رقم: 2، 21[ سكنت راء »ُطـْرق« لضرورة الوزن، واألصل بالضم »ُطـُرق«.- 4

ْصبهــاين« يراَعــٰى فــي نطقهــا نقــل حركــة الهمــزة إلــى الــلم قبلهــا وإدغامهــا - 5 ]البيــت رقــم: 6[ »وعــن الَّ

فــي النــون فتنطــق هكــذا: »َوَعلَّْصَبَهــاين«.

الوسائط الغير مذكورة يف النظم بين الطريق وطريقه

ماحظات على األبيات
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ي« مشــددة الــراء نســبة إلــى بلــدة »ُســرَّ َمــن َرَأى« - 6 ــاَمرِّ ــاَمِري«: »السَّ  ]البيــت رقــم: 9[ َضْبــُط اســم »السَّ

اء«، وخففــت الــراء ضــرورًة. المعروفــة بـ»َســاَمرَّ

]البيتان رقم: 10،  34[ ُضبِط اسم: »ابن َشنْـُبـوذ« يف »السلسل الذهبية« بفتحتين: »َشنَـبـُوذ«.- 7

]البيت رقم: 13[ ُضبِط اسم: »ابن َحـْبـش« يف »السلسل الذهبية« بفتحتين: »َحـَبـش« والسكون للوزن.- 8

]البيــت رقــم: 19[ يف الكتــب التــي أوردت النظــم :  »فعنــه ابــن حمــدوَن ثــم ...« ومــع خطــأ الســم فهــو - 9

يكســر الــوزن أيضــا، والصــواب: »أبــو حمــدون« وبــه يســتقيم الوزن والســم.

]البيــت رقــم: 20[  ليــس مــن وضــع ناظم األبيــات، وإنما نظمُته إكمال  لمــا )لم ُيذكر/َســَقط( من الطريق الثاني - 10

للُعليمــي، وُطــُرق عبيــد بــن الصبــاح عن حفص، وهو بين معقوفين للتنبيه علــى ذلك لحين العثور علــى األصل.

]البيــت رقــم: 25[ يف الكتــب التــي أوردت النظــم: »وابــن الَفــَرْح« بالحــاء المهملــة، والصــواب: »وابن - 11

الَفــَرْج« بالجيــم المعجمــة، وســكنت لضــرورة الوزن.

]البيت رقم: 26[ في مطبوع كتابي »فريدة الدهر«، و»المهذب«:- 12

]ودور روى عنه النصيبي جعفر      له ابن الجلندا وابن َدْيـُزوَنـٍة كـا[

والصــواب فــي الســم: »ابــن دِيـَزَوْيـــه« كِســيَبَويه، ولــو أثبتُّ الضبط الصحيح في األبيات لنكســر الــوزن، فأعدُت 

صياغــة البيــت -مــع العتــذار عــن ذلك- ليظهر الســم صحيحــا، ووضعته بين معقوفين تنبيهــا للقارئ.

ــَذائي واســمه 3 13 توضيــح: ]البيــت رقــم: 27[ فــي قولــه: ».... وأحمــد يــا فــل« أحمــد هنــا هــو أحمــد الشَّ

وكنيتــه فيمــا يأتــي.

لــم يســعفه 3 14 النخــاس ...«  الطيــب  أبــو  »ابــن مقســم ...  فــي قولــه:  ]البيــت رقــم: 32[  توضيــح: 

 الــوزن للفصــل بينهــم بــواو مثــل، وهمــا ثــلث رواة متباينــون، وســيأتي اســم كل منهــم كامــل. 

ــاس«  ــاس« -بالحــاء المهملــة- راوي األزرق عــن ورش ، و»النَّخَّ كذلــك يلحــظ الفــرق بيــن »النَّحَّ

ــس. ــو راوي روي ــذي ه ــة- ال ــاء المعجم -بالخ

]البيــت رقــم: 35[ »... وهــو الُبْرَصاطــي« بالصــاد كــذا فــي الكتــب الســابق ذكرهــا، وفــي »السلســل - 15

الذهبيــة« و»األنســاب«:  »الُبْرَزاطــي« بالــزاي، ويــرد فــي لهجــات العــرب إبــدال الصــاد زاًيــا والعكــس 

كمــا ل يخفــى علــى أهــل القــراءات.

ــة«:    - 16 ــل الذهبي ــي »السلس ــم ف ــذا الس ــط ه ــنِْجْرِدي« ُضبِ َوَس ــه السَّ ــه »..... ل ــي قول ــم ]36[ ف ــت رق البي

ــوزن. ــب لل ــه األنس ــط األول ألن ــى الضب ــه عل ــنِْجْرِدي« وتركت وَس »السُّ
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* أبو َنِشيط، محمد بن هارون الَمْرَوزي )ت 258 هـ(، وَعنُْه:
1- أبو الحسين، أحمد بن عثمان بن محمد بن جعفر بن ُبوَيان )ت 344 هـ(.

از )ت قبل 340 هـ(. 2- أبو الحسن، علي بن سعيد بن ُذؤابة الَقزَّ

* أبو الحسن، أحمد بن يزيد الُحْلَواين )ت 250 هـ(، وَعنُْه:
3- جعفر بن محمد بن الهيثم)ت 290 هـ تقريًبا(.

ال، الحسن بن العباس بن أبي ِمهران )ت 289 هـ(. 4- أبو علي الَجمَّ

* أبو يعقوب، يوسف بن عمرو بن يسار األزرق )ت 240 تقريًبا(، وَعنُْه:
اس )ت 280هـ(. 5- أبو الحسن، إسماعيل بن عبد اهلل بن عمرو النَّحَّ

6- أبو بكر، عبد اهلل بن مالك بن َسْيـف )ت 307 هـ(.

* أبو بكر، محمد بن عبد الرحيم األصَبَهاين )ت 296 هـ(، وَعنُْه:
7- أبو القاسم، هبة اهلل بن جعفر البغدادي )ت 350 هـ(.

ِعي )ت 371 هـ(. 8- أبو العباس، الحسن بن سعيد الُمطَّوِّ

* أبو َربِيعة، محمد بن إسحاق بن وهب )ت 294 هـ(، وَعنُْه:
9   - أبو محمد، عمر بن محمد بن عبد الصمد بن ُبنَـان )ت 374 هـ(.

10- أبو بكر، محمد بن الحسن الَمْوِصلي النَّقَّاش )ت351هـ(.

قَّاق )ت 301 هـ(، وَعنُْه: * أبو علي، الحسن بن الُحباب بن مخلد الدَّ
11- أبو بكر، أحمد بن صا لح بن عمر البغدادي )ت بعد 350 هـ(.

12- أبو طاهر، عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم )ت 349 هـ(.

* أبو بكر، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد )ت 324 هـ(، وَعنُْه:
13- أبو طاهر، صالح بن محمد المؤدب )ت 380 هـ(.

ي )386 هـ(. اَمرِّ 14- أبو أحمد، عبد اهلل بن الحسين بن َحسنون السَّ

أسماء أصحاب هذه الطرق وَوَفَياتهم
] عن قالون [

ش [
] عن ور

] عن البزي [
] عن قنبل [
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ْلت ]ابن َشنَـُبوذ[ )ت 328 هـ(، وَعنُْه: * أبو الحسن، محمد بن أحمد بن أيوب بن الصَّ
15- القاضي أبو الَفَرج النَّْهَرَواين، عبد الملك بن َبْكَران )ت 380 هـ(.

َطوي )ت 388 هـ (. نَـُبوذي الشَّ 16- أبو الفرج، محمد بن أحمد بن إبراهيم الشَّ

ْعَراء، عبد الرحمن بن َعْبُدوس )ت بضع و 280 هـ(، وَعنُْه: * أبو الزَّ
ل )ت بعد 320 هـ(. 17- أبو العباس، محمد بن يعقوب الُمَعدَّ

18- أبوبكر، أحمد بن موسى بن العباس بن ُمجاهد )ت 324 هـ(.

* أبو جعفر، أحمد بن فرح بن جربيل )ت 303 هـ(، وَعنُْه:
عي )انظر رقم 8(. 19- الُمطَّوِّ

20- أبو القاسم، زيد بن علي بن أبي بلل الكويف )ت 358 هـ(.

قِّي )ت 316 هـ تقريًبا(، وَعنُْه: * أبو عمران، موسى بن َجرِير الرَّ
21- ابن الحسين هو السامري)انظر رقم 14(.

ينَـَوِري )ت 373 هـ(. 22- أبو علي، الحسين بن محمد ابن َحَبشالدِّ

* أبو عيسى، موسى بن ُجْمُهور بن ُزَرْيق )ت 300 هـ تقريًبا(، وَعنُْه:
َذائِـي )245 - 324 هـ(. 23- أبوبكر، أحمد بن نصر بن منصور الشَّ

َطِوي )انظر رقم 16(. نَـُبـوِذي هو الشَّ 24- الشَّ

* الُحْلواين )هو طريق قالون(، وَعنُْه:
25- محمد بن أحمد بن َعْبدان )ت بعد 300 هـ(.

ال )ت 300 هـ تقريًبا(. 26- أبو عبد اهلل، الحسين بن علي األزرق الَجمَّ

ْملي )ت 324 هـ(، وَعنُْه: اُجوين الرَّ * أبو بكر، محمد بن أحمد بن عمر الدَّ
27- زيد )انظر رقم 20(.

َذائي )انظر رقم 23(. 28- الشَّ

* هارون بن موسى بن َشريك األَْخَفش )ت 292 هـ(، وَعنُْه:

] عن الدوري [
] عن السوسي [

] عن هشام [
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قَّـاش )انظر رقم 10(. 29- النَـّ

َبِعي ]المعروف بابن األَْخَرم[ )341هـ(. 30- أبو الحسن، محمد بن النضر الرَّ

وِري )ت 307 هـ(، وَعنُْه: * أبو العباس، محمد بن موسى الصُّ
ْمِلي )هو الداجوين عن هشام(. 31- الرَّ

ِعي )انظر رقم 8(. 32- الُمطَّوِّ

ْلِحي )ت 203 هـ(، وَعنُْه: * أبو زكريا، يحيى بن آدم الصِّ
هلي )ت 240هـ تقريًبا(. 33- أبو َحْمُدون، الطيب بن إسماعيل الذُّ

ِريـِفيني )ت 261 هـ(. 34- ُشعيب ابن أيوب الصَّ

* أبو محمد، يحيى بن محمد الُعَلْيِمي )243 هـ(، وَعنُْه:
از النجاشي )ت 367 هـ(. زَّ 35- أبو عمرو، عثمان بن أحمد الرَّ

36- أبو الحسن، علي بن محمد بن ُخليع الَقلنِِسي )ت 356 هـ(.

بَّاح النَّْهَشلي )ت 235 هـ(، وَعنُْه: * أبو محمد، ُعبيد بن الصَّ
37- أبو الحسن، علي بن محمد الَهاِشِمي الُجوخاين )ت 368 هـ(.

38- أبو طاهر هو عبد الواحد )انظر رقم 12(.

بَّاح البغدادي )ت 221 هـ(، وَعنُْه: * أبو حفص، عمرو بن الصَّ
قَّاق )ت 290هـ تقريًبا(. 39- أبو الحسن، َزْرعان بن أحمد بن عيسى الدَّ

40- أبو جعفر، أحمد بن محمد بن حميد الَفامِي ]المعروف بالِفيل[ )ت 289 هـ(.

اد )ت 292 هـ(، وَعنُْه: * أبو الحسن، إدريس بن عبد الكريم الَحدَّ
41- ابن عثمان هو ابن بويان )انظر رقم 1(.

42- أبو علي، أحمد بن عبيد اهلل بن حمدان بن صالح البغدادي )ت 340 هـ تقريبا(.

عي )انظر رقم 8(. 43- الُمطَّوِّ

44- أبو بكر، محمد بن الحسن بن يعقوب ابن ِمْقَسم الَعطَّار )ت 354 هـ(.

]عن ابن ذكوان[
] عن شعبة [

ص [
] عن حف

ف[
]عن خل
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ان )ت 250 هـ تقريبا(. 45- أبو محمد، القاسم بن يزيد بن كليب الَوزَّ

46- أبو عبد اهلل، محمد بن الَهيثم الكويف - قاضي ُعْكَبرا )ت 294 هـ(.

ار )ت 252 هـ(. 47- أبو داود، سليمان بن عبد الرحمن الطَّْلحي التَّمَّ

48- أبو بكر، محمد بن َشاَذان الجوهري )ت 286 هـ(.

* أبو عبد اهلل، محمد بن يحيى ]المعروف بالكسائي الصغير[ )ت 288 هـ(، وَعنُْه:
49- أبو إسحاق، إبراهيم بن زياد الَقنَْطرِي )ت 310 هـ تقريبا(.

50- أبو الحسن، أحمد بن الحسن الَبطِّي )ت 330 هـ(.

* أبو محمد، سلمة بن عاصم البغدادي )ت بعد 270 هـ(، وَعنُْه:
51- أبو العباس، أحمد بن يحيى ]َثْعَلب النحوي[ )ت 291 هـ(.

اين البغدادي )ت بعد 300 هـ(. 52- أبو جعفر، محمد بن َفَرج الَغسَّ

* أبو الفضل، جعفر بن محمد النَِّصيبِي )ت بعد 307 هـ(، وَعنُْه:
53- أبو عمر، عبد اهلل بن أحمد بن ِديَزَوْيه )ت قبل 340 هـ(.

54- أبو بكر، محمد بن علي بن الحسن بن الُجَلندا )ت 340 هـ(.

رِير )ت بعد 310 هـ(، وَعنُْه: * أبو عثمان، سعيد بن عبد الرحيم الضَّ
55- ابن أبي هاشم )انظر رقم 12(.

56- أحمد هو الشذائي )انظر رقم 23(.

* أبو العباس، الَفْضل بن شاذان )ت 290 هـ تقريًبا(، وَعنُْه:
اِزي )ت 312 هـ(. 57- أبو بكر، أحمد بن محمد بن عثمان بن َشبِيب الرَّ

اِزي )ت بضع و 330 هـ(. 58- أبو بكر، محمد بن أحمد بن هاُرون الرَّ

* أبو القاسم، هبة اهلل بن جعفر )ت 350 هـ(، وَعنُْه:
امي )328 - 417 هـ(. 59-  أبو الحسن، علي بن أحمد بن عمر الحمَّ

60- محمد بن أحمد بن الفتح بن ِسيَما الَحنَْبلي )ت بعد 380 هـ(.

] عن خاد [
ث [

] عن أبي الحار
] عن الدوري [

] عن ابن وردان [
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* أبو أيوب، سليمان بن داود الهاِشمي )ت 219 هـ(، وَعنُْه:
61- أبو عبد اهلل، محمد بن عيسى بن إبراهيم بن َرِزين األْصَبهاين )ت 253 هـ(.

ال )انظر رقم 26(. 62- األْزَرق هو الَجمَّ

وري )ت 246 هـ(، وَعنُْه: * أبو عمر، حفص بن عمر بن عبد العزيز الدُّ
بَّاح بن َنْهَشل )ت 294(. 63- أبو عبد اهلل، جعفر بن عبد اهلل بن الصَّ

اح الَباِهلِي )ت 314 هـ(. 64- أبو الحسن، محمد بن محمد بن عبد اهلل بن النَّفَّ

ار )ت بعد 310 هـ(، وَعنُْه: * أبو بكر، محمد بن هارون بن نافع التَّمَّ
65- ابن ِمْقَسم )انظر رقم 44(.

66- أبو الطيب، محمد بن أحمد بن يوسف ]غلم ابن َشنَُبوذ[ )ت بضع و 350 هـ(.

اس )290 - 368 هـ(. 67-أبو القاسم، عبد اهلل بن الحسن بن سليمان النَّخَّ

68- أبو الحسن، علي بن عثمان بن ُحْبَشان الَجْوَهري )ت بعد 340 هـ(.

از )ت بعد 270 هـ(، وَعنُْه: * أبو بكر، محمد بن َوْهب الَقزَّ
69- حمزة بن علي البصري )ت قبيل 320 هـ(.

ل )انظر رقم 17(. 70- الُمَعدَّ

َبْيري )ت 317 هـ(، وَعنُْه: * أبو عبد اهلل، الزبير بن أحمد بن سليمان الزُّ
71- ابن ُحْبَشان هو الجوهري )انظر رقم 68(.

72- ُغام ابن َشنَـُبوذ هو أبو الطيب )انظر رقم 66(.

73- محمد بن إسحاق بن إبراهيم الَمْرَوِزي )ت بعد 290 هـ(.

74- أبو علي، الحسن بن عثمان الُبْرَزاطِي )ت بعد 360 هـ(.

اش الطُّوسي )ت 352 هـ(، وَعنُْه: * أبو الحسن، محمد بن عبد اهلل بن أبي ُعمر النَّقَّ
وَسنِْجْرِدي )325 - 402 هـ(. 75- أبو الحسين، أحمد بن عبد اهلل السُّ

76- أبو القاسم، بكر بن َشاَذان الواعظ )322 - 405 هـ(. بخاف رقم 48

] عن ابن جماز [
] عن روح [

س [
] عن روي

] عن إسحاق [
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طِّي )ت 370 هـ تقريبا(. اج الشَّ 77- أبو إسحاق، إبراهيم بن الحسين بن عبد اهلل النَّسَّ

عي )انظر رقم 8(. 78- الُمطَّوِّ

79- أبو بكر، أحمد بن جعفر بن حمدان الَقطِيعي)ت 368 هـ(.

80- ابن ُبويان )انظر رقم 1(.

   

س [
] عن إدري

إعداد: رامي جمال عبد الملك

ramy.quran@yahoo.com

https://www.facebook.com/ramy.gamal.96

